
 من الذرة الصفراء تركيبين الحاصل ومكوناته لصنفين تأثير حجم البذور ومسافات الزراعة في
(Zea mays L. ) 

  حمد العباديرٌان فاضل أ                     محمد عبدالوهاب النوري       
 قسم المحاصٌل الحقلٌة –جامعة الموصل  –كلٌة الزراعة 

 
 الخالصة                                                               

كبٌرة ال)تأثٌر أحجام البذور لتحدٌد( الموصل والكلك)فً  0 20نفذت تجربة حقلٌة فً الموسم الزراعً       
صفات الحاصل ومكوناته لصنفٌن من الذرة  فً( سم 30،  25،  20، 5 )المسافات بٌن الجورو (والصؽٌرة
عدم  أظهرت النتائج( .R.C.B.D)تخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة باس (وسارة 06 بحوث )الصفراء

وجود فروق معنوٌة بٌن النباتات النامٌة من البذور الكبٌرة والبذور الصؽٌرة الحجم فً معظم صفات الحاصل فٌما 
 وتفوق الموصل فقطودلٌل البذور فً موقع  دلٌل الحصاد صفتً فً باتات النامٌة من البذور الكبٌرةالن تفوق عدا

بٌنما  ، دلٌل الحصاد فً الموقعٌنفً صفة موقع الكلك ومعنوٌاً فً معظم صفات الحاصل  خاصة فً  الصنؾ سارة
، وازداد وزن العرنوص ووزن  فقط فً موقع الموصل فً صفة الحاصل الحٌوي 06 حوث الصنؾ ب تفوق

، فً حٌن  سم بٌن الجور30المسافةعند  حبة وحاصل حبوب النبات500الحبوب وعددها فً العرنوص ووزن 
التداخل  لم ٌؤثر، وسم بٌن الجور5 المسافة عند  ودلٌل الحصاد والحاصل الحٌوي( ه/ طن)ازداد حاصل الحبوب 

اتضح من الدراسة أن تأثٌر أحجام البذور انحصر فً مرحلة البزوغ .الثنائً والثالثً فً معظم الصفات المدروسة
  .عمر النبات منظهر تأثٌر الكثافة النباتٌة واألصناؾ واضحا فً المراحل المتأخرة  ومرحلة البادرات فٌما

 
 المقدمة                                                      

بالمرتبة الثالثة بعد محصولً الحنطة والرز من حٌث المساحات المزروعة (  .Zea mays L)تأتً الذرة الصفراء 
 2007مً إال أن معدل اإلنتاج فً العراق ٌعد منخفضاً جدا حٌث بلػ معدل اإلنتاج فً العراق للعام واإلنتاج العال

ولدول جنوب شرق آسٌا ( هـ/كؽم0,2 50)هـ فً حٌن بلػ معدل اإلنتاج العالمً للسنة نفسها /كؽم(2477,4)
اً مقارنة باإلنتاج العالمً ونظراً النخفاض اإلنتاج فً العراق إلى النصؾ تقرٌب(.FAO ،2008)هـ /كؽم3352

ولتزاٌد الطلب على هذا المحصول فانه من الضروري التحري عن السبل الكفٌلة لزٌادة الحاصل واستخدام مختلؾ 
تعد البذور المستخدمة فً الزراعة من العوامل المهمة المؤثرة فً نمو . األسالٌب العلمٌة لالرتقاء بواقع اإلنتاج 

ز البذور عالٌة الجودة بمجموعة مواصفات منها امتالؤها بشكل جٌد وتجانس أحجامها فً وإنتاجٌة المحاصٌل وتمتا
العٌنة المعدة للزراعة الذي ٌتوقع منه تماثل نمو النباتات ومن ثم االستؽالل المتوازن للطاقة الضوئٌة ومصادر النمو 

بٌرة الحجم والممتلئة أفضل من البذور أن البذور الك ومن الشائع من التربة وانعكاس ذلك على الحاصل ونوعٌته ،
وآخرون  Khan ، وقد الحظ( 2009، الخفاجً )الصؽٌرة الحجم أو الضعٌفة والتً تعطً ؼالبا نباتات ضعٌفة 

زٌادة عدد حبوب العرنوص فً النباتات النامٌة من بذور كبٌرة الحجم مقارنة بالنباتات النامٌة من البذور ( 2005)
تحقق عند زراعة البذور الكبٌرة الحجم ،   حٌويوأن أعلى حاصل حبوب وحاصل  لصؽٌرةالخلٌطة والمتوسطة وا

على فروقات معنوٌة فً حاصل حبوب النباتات الناتجة من  لم ٌحصالIkramullah (200  )و  Chaudhryلكن 
معنوٌاً فً  فقد الحظا تفوقاً Carvalho ( 999 )و  Martinelliزراعة بذور كبٌرة  وصؽٌرة وؼٌر مدرجة ، أما 

 معدل وزن حبوب العرنوص للذرة الصفراء النامٌة من البذور الكبٌرة مقارنة بتلك النامٌة من البذور المتوسطة
من الناحٌة األخرى تعد الكثافة النباتٌة عامل مهم فً تحدٌد قابلٌة المحصول على استؽالل الموارد . والصؽٌرة

زٌادة معنوٌة فً وزن العرنوص فً الكثافة النباتٌة Konuskan (20 0 )و  Gozubenliالمتاحة للنبات فقد وجد 
اتٌة ـاً بزٌادة الكثافة النبـمعنوي حبوب العرنوص انخفض أن عدد( 0 20)وآخرون  Fanadzoالمنخفضة ، ووجد 

 El-Hendawyالحظ  ، كما(   20)وآخرون  Kashianiو ( 0 20)وآخرون  Arif الحظه أٌضاً ما ذاـوه
 وحاصل حاصل حبوب النبات الفردي أن زٌادة الكثافة النباتٌة أدت إلى انخفاض معنوي فً( 2008)وآخرون 

على زٌادة  حصلوا( 0 20)وآخرون  Arifلكن  ،Gozubenli (20 0 )الحبوب لوحدة المساحة وهذا ماالحظه  

                                            
 
  .البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً   

 2 20 /25/6وقبوله    2 20/ 3/ 22تسلم البحث   تارٌخ 



 لنباتٌة المثلى بدقة مع اآلخذالكثافة ا تحدٌدب ٌجب االهتمام لذلك حبوب عند زٌادة الكثافة النباتٌةمعنوٌة فً حاصل ال
للعوامل البٌئٌة الوراثٌة وتباٌن استجابتها  ألصناؾ المختلفة بسبب تباٌن التراكٌبا نموبنظر االعتبار اختالؾ طبٌعة 

تحت الظروؾ (  2009)؛وعلك وآخرون ( 2007)؛ وعلً وآخرون (  2004)كده كوبرلو السائدة وهذا ماا
بعد ( وسارة 06 بحوث )لمعطٌات نفذت هذه الدراسة بزراعة صنفٌن حدٌثٌن نسبٌاً هما المحلٌة ، واستناداً إلى هذه ا
 20،  5 ) باستخدام أربعة مسافات بٌن الجور داخل الخط الواحد هً ( كبٌرة وصؽٌرة)فرز بذورهما إلى حجمٌن 

ي صفات حاصل الحبوب تأثٌر أحجام البذور والكثافات النباتٌة واألصناؾ وتداخالتها ؾ لتحدٌد( سم 30،  25، 
 .   تحت هذه الظروؾ  ومكوناته

 
 مواد العمل وطرائقه

منطقة الرشٌدٌة  /الموصل فً موقعٌن األول فً 0 20نفذت تجربة حقلٌة فً الموسم الزراعً الخرٌفً      
ة من معاملة عاملٌة ناتج 6 كم شمال شرق مدٌنة الموصل تضمنت كل تجربة55والثانً فً ناحٌة الكلك على بعد 
 25، 20، 5 )مسافات بٌن الجور ضمن المرز الواحد هً  وأربع( كبٌرة وصؽٌرة)التوافٌق بٌن حجمٌن من البذور 

على  على التعاقب( هكتار/نبات 44,444و 53,333و  66,667و 88,889) قدرها كثافات نباتٌة حققت( سم 30، 
عدة للزراعة  باستخدام ؼرابٌل قٌاسٌة فتحاتها فرزت البذور الم. (وسارة  06 بحوث ) صنفٌن من الذرة الصفراء

أوزان البذور حسب األحجام واألصناؾ ومعدالت البذار المستخدمة (  )وٌبٌن الجدول  (ملم 9,32و  8,50)
  . لتحقٌق الكثافات المطلوبة 

 
 .هـ /لبذار كؽمأوزان األحجام المختلفة من البذور استناداً إلى الكثافة النباتٌة والصنؾ ومعدل ا(  )لجدول ا

الكثافة   
 النباتٌة
 ه/ نبات 

 حجم البذور

 ه /معدل البذار كؽم  (ؼم)وزن الحبة 

 صنؾ سارة 06 صنؾ بحوث
صنؾ 
 06 بحوث

 صنؾ سارة

44,444 
 4,82  4,47  0,3334 0,3255 كبٌرة

 3,00  2,78  0,2926 0,2876 صؽٌرة

53,333 
 7,78  7,36  0,3334 0,3255 كبٌرة

  5,6  5,34  0,2926 0,2876 صؽٌرة

66,667 
 22,23 70, 2 0,3334 0,3255 كبٌرة

  9,5  7 ,9  0,2926 0,2876 صؽٌرة

88,889 
 29,64 28,93 0,3334 0,3255 كبٌرة

  26,0 25,56 0,2926 0,2876 صؽٌرة

 .بثالثة مكررات( R.C.B.D)استخدم تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  التجربة واستناداً إلى طبٌعة عوامل 

أخذت عٌنات من مواقع مختلفة من تربة كل حقل قبل الزراعة وحللت صفاتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً مختبرات 
ولوحظ تقارب كبٌر بٌن صفات تربة الموقعٌن علما أن نسجة التربة فً  فحص التربة فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى

، ومن بٌانات األنواء الجوٌة التً تم ( 2)الجدول( مزٌجٌة نٌةطً)وموقع الكلك( مزٌجٌة) موقع الموصل كانت
اربٌل تبٌن تقارب درجات الحرارة العظمى / الحصول علٌها من محطة أنواء الموصل ومحطة أنواء خابات 

والصؽرى فً الموقعٌن إال أن مستوٌات الرطوبة النسبٌة فً موقع الكلك خالل أشهر الزراعة قاربت ضعؾ 
وموقع  0 5/7/20 زرع موقع الرشٌدٌة بتارٌخ ( . 4و 3الجدول)ٌة فً موقع الموصل لألشهر ذاتهاالرطوبة النسب

إلى جمٌع الوحدات CO(NH2)2 (45N: )وأضٌؾ السماد النتروجٌنً على هٌئة ٌورٌا 0 6/7/20 الكلك فً 
ٌوماً من اإلضافة األولى  30أٌام من الزراعة والثانٌة بعد  0 هـ على دفعتٌن األولى بعد /كؽم20 التجرٌبٌة بمعدل 

هـ لجمٌع الوحدات التجرٌبٌة مع الدفعة األولى /كؽم 00 بمعدل  :46(P2O5)الثالثً  وأضٌؾ سماد سوبر فوسفات

حددت عشوائٌاً من المرزٌن الوسطٌن  نبات 5 درست صفات مكونات الحاصل على . من السماد النتروجٌنً
وعدد حبوب العرنوص وحاصل ( ؼم)ووزن حبوب العرنوص ( ؼم)وتضمنت هذه الصفات وزن العرنوص الكلً 

حصاد جمٌع نباتات المرزٌن  من فقد قدر( هـ/طن)أما حاصل الحبوب فً وحدة المساحة  (ؼم)حبوب النبات الفردي 
 الحاصـل الحٌوي كما قدر ،( 990 الساهوكً،): حسبما وضحها  5,5 بعد تعدٌل رطوبة الحبوب إلى  الوسطٌٌن



ٌم ـحسب تصمSAS  ( 966  )ة  باستخدام برنامج ـات المدروسـانات الصؾـحللت بًوٌل الحصاد:  ـودل( هـ/طن)

المدى للمقارنة بٌن متوسطات حدا واستخدم اختبار دنكن المتعد   ىـل موقع علـلة لكـوائٌة الكامـات العشـالقطاع
 ( . 2000، الراوي وعبدالعزٌز) المعامالت كما ورد فً

 .ات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة موقعً التجربة الصؾ(: 2)الجدول 

 نوع القٌاس
موقع الموصل  

 (سم0-30)

  كلكموقع ال

 (سم 0-30)
 وحدة القٌاس

 --- 7,23  7,4 درجة تفاعل التربة 

  -م.دٌسً سٌمنز 0,26  0,2 التوصٌل الكهربائً 

  -كؽم.ؼم  20,0 64, 2 المادة العضوٌة

  -كؽم.ملؽم 34,77 37,54 النتروجٌن الجاهز

  -كؽم.ملؽم 4,39  82,   الفسفور الجاهز

  -كؽم.ملؽم 42, 6  47,55  البوتاسٌوم الجاهز

 التوزٌع الحجمً لدقائق التربة

  -كؽم.ؼم 298 206 الطٌن

  -كؽم.ؼم 257 325 الؽرٌن

  -كؽم.ؼم 445 469 الرمل

 --- طٌنة مزٌجٌة مزٌجٌة النسجة

  .ة لمنطقة الموصل الرطوبة النسبًلشهرٌة لدرجات الحرارة العظمى والصؽرى والمعدالت ا(: 3)الجدول

                

 األشهر

درجاث الحرارة 

 ( ْم )عظمي ال

درجاث الحرارة 

 ( ْم ) الصغرى

معدل درجاث 

 ( ْم )الحرارة 
 ٪الرطوبت النسبيت 

 25,0 35,7  ,27 44,4 تموز

 24,0 35,7 26,5 45,0 أب

 29,0 32,0  ,23 40,9 أٌلول

 44,0 24,8 7,3  32,2 تشرٌن األول

 .محطة األنواء الجوٌة فً الموصل *
  . كلكلمنطقة ال الرطوبة النسبٌةالمعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة العظمى والصؽرى و(: 4)الجدول 

                

 األشهر  

درجاث الحرارة 

 ( ْم )العظمي 

درجاث الحرارة 

 ( ْم )الصغرى 

 معدل درجاث

 ( ْم )الحرارة 
 ٪الرطوبت النسبيت 

  ,45 34,6 24,2 45,0 تموز

 2, 4  ,35 24,5 45,8 أب

 46,7 30,9 20,0 8, 4 أٌلول

 58,5 24,2 4,8  33,6 تشرٌن األول

.  أربٌل/ خابات محطة األنواء الجوٌة فً * 

 

العناصر 

المناخٌة 

 

 العناصر

المناخٌة 

 



   النتائج والمناقشة
فً النامٌة من البذور الكبٌرة والصؽٌرة ن النباتات لم ٌختلؾ معدل وزن العرنوص بً( :غم)وزن العرنوص الكلي 

وسارة عن بعضهما فً هذه الصفة فً موقع الموصل  06 ولم ٌختلؾ الصنفان بحوث ( 5)موقعً التجربة الجدول 
فض معدل وزن العرنوص معنوٌاً وانخ . وزن العرنوص معدل أما فً موقع الكلك فقد تفوق الصنؾ سارة  فً

واتفقت هذه  راعة اي بزٌادة الكثافة النباتٌة وذلك بسبب زٌادة عدد العرانٌص لوحدة المساحةبانخفاض مسافات الز
لم ٌسبب التداخل بٌن حجم البذرة Konuskan (20 0 . )و  Gozubenli؛ El-Gizawy (2009)النتائج مع 

وزن العرنوص ٌادة إلى ز ٌن حجم البذرة ومسافات الزراعةوأدى التداخل ب  .ٌن موقعالواألصناؾ فروقات فً 
فً موقعً التجربة ،  بالرؼم من عدم معنوٌتها للنباتات النامٌة من البذور الكبٌرة والصؽٌرة بزٌادة مسافات الزراعة

معدل وزن   وبشكل عام فقد ازداد فً الموقعٌن معنوٌاً فً هذه الصفة والمسافاتالتداخل بٌن األصناؾ  ولم ٌؤثر
فً  ظهر التداخل الثالثً فروقات معنوٌة فً هذه الصفة، كما لم ي افات الزراعةبزٌادة مس العرنوص فً الصنفٌن 

عند  النامً من البذور الصؽٌرة والصنؾ سارة النامً من البذور الكبٌرة 06 حقق الصنؾ بحوث و موقعً التجربة
النامً من  الصنؾ سارة أما فً موقع الكلك فقد أعطى أعلى وزن للعرنوص فً موقع الموصل  سم30المسافة 

بشكل عام نالحظ انخفاض معدل وزن  و أعلى وزن للعرنوص سم 30عند المسافة  البذور الصؽٌرة والكبٌرة
من ذلك نستنتج أن للكثافة النباتٌة تأثٌر  ، بانخفاض مسافات الزراعة العرنوص لكال الصنفٌن ولكال حجمً البذور

 .زٌادة الكثافات اكبر فً معدل وزن العرنوص بسبب زٌادة المنافسة عند 
 ( .ؼم)وزن العرنوص الكلً  فً بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (5)جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
 93,70  6 ,3 2 208,40 5 ,86  2 ,67  06 بحوث

 

 

 84,02  5,03 2 97,98   69,2           53,84  سارة

 صؽٌرة
 60, 9  5,25 2 93,89  87,60  69,64  06 بحوث

 84,80  202,77 96,88  77,87  70, 6  سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 4,09 2 9 ,203 77,68  60,48  كبٌرة
 

 88,86 

 88,20   209,0 95,38  82,74  65,67  صؽٌرة

× األصناؾ 
 المسافات

 4,20 2 4 , 20 86,88  68,38  06 بحوث
 

 92,65 

  84,4  208,90 97,43  73,54  57,77  سارة

 88,53 المتوسط العام  أ 55,  2 أ 99,29  ب 80,2  ج63,07  مسافات الزراعةمتوسطات 

 (موقع الكلك)

 كبٌرة
 65, 20 2 ,220 209,34 85, 20 75,30  06 بحوث

 

 

  207,55  228,66  223,03 99,38   2 ,79  سارة

 صؽٌرة
  89,46   220,00 97,09  87,76  53,00  06 بحوث

  66,  2  39, 23  7,20 2  4,27 2 83,78  سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 224,39 8 ,6 2  200,62   77,2  كبٌرة
 

204,60 

 200,56  225,69 4 ,207   0, 20  68,39  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  220,06  203,2   94,8   5 ,64  06 بحوث
 

 ب95,56 

 أ 209,60  230,02    ,220 206,82  45, 8  سارة

 202,58المتوسط العام  أ 225,04 ب66,  2 ب200,82 ج72,80  مسافات الزراعةمتوسطات 

 . : بعضها عند مستوى احتمال  عن تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌااألرقام التً 

ألحجام البذور فً صفة  إلى عدم وجود تأثٌر( 6)تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول :  (غم)وزن حبوب العرنوص 

ا فً ـأم، ل ـولم تالحظ فروقات معنوٌة بٌن الصنفٌن فً هذه الصفة فً الموص فً الموقعٌن وزن حبوب العرنوص
، وانخفض معدل  فـً هــذه  الصفة :8,38ة ـبنسب 06 وث ـعن الصنؾ بح نؾ سارةـموقع الكلك فقد تفوق الص



ذلك إلى قلة عدد El-Gizawy (2009 )  وقد عزا عند تقارب مسافات الزراعةوزن حبوب العرنوص معنوٌا 

ولم تالحظ فروقات معنوٌة فً وزن حبوب .  فً الكثافات العالٌة السنٌبالت الخصبة وقلة عدد الحبوب المتكونة
 ٌن حجم البذرة ومسافات الزراعةسبب التداخل بلم يو الموقعٌن، العرنوص عند تداخل حجم البذرة مع األصناؾ فً 

وبشكل عام فقد ازداد وزن حبوب العرنوص لكال ، تباٌناً معنوٌاً فً وزن حبوب العرنوص فً موقعً الدراسة
اخل األصناؾ مع مسافات الزراعة فروقا معنوٌة تد ، كما لم ٌسببفً الموقعٌن  الزراعةن بزٌادة مسافات الحجمً

ٌتضح من االتجاه العام أٌضاً لم تظهر فروقات معنوٌة فً التداخل الثالثً ، ،  فً معدل وزن حبوب العرنوص
صناؾ وأحجام البذور وبدرجة اقل باأل وص تأثر كثٌراً بمسافات الزراعةللتداخل الثالثً أن وزن حبوب العرن

 .المستخدمة فً التجربة
 
  
 ( .ؼم)وزن حبوب العرنوص  فً بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (6)جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
  65,9    3, 8  79,28  60,28  42,78  06 بحوث

 

 

 7 ,58   84,89   70,93  44,29   32,58  سارة

 صؽٌرة
 62,36    82,3  64,24  59,49   43,4  06 بحوث

 58,40    73,4   68,78  3 ,52  39,29  سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

  0 ,83    ,75  52,29  37,68  كبٌرة
 

 62,04 

 60,38  77,86    66,5   55,8  35, 4  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  8, 8   76, 7  59,89   43,09  06 بحوث
 

 64, 4 

 58,29  5 ,79   69,86    48,2   35,93  سارة

  2, 6 المتوسط العام  أ 80,48  أ  70,8  ب54,05  ج 39,5  مسافات الزراعةمتوسطات 

 (موقع الكلك)

 كبٌرة
  69,79  85,06   76,88  3 ,70  0 ,47  06 بحوث

 

 

  2 ,77   94,29  90,63  69,72   53,83  سارة

 صؽٌرة
 59,79   86,36  63,99   59,80   29,02  06 بحوث

  80,08   95,35   85,80   83,54   55,62  سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 89,68  83,75   69,93   50,47  كبٌرة
 

 73,46 

 69,94  90,85   74,90   67, 7   42,32  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  85,7   70,43   64,97   38,06  06 بحوث
 

 ب64,79 

 أ 78,60  94,82   88,22  76,63   54,73  سارة

 70, 7 متوسط العام ال أ 90,27  ب79,32  ب70,80  ج46,40  مسافات الزراعةمتوسطات 

 . : بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا
  

إلى عدم وجود تأثٌر معنوي ألحجام البذور فً عدد ( 7)تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول : عدد حبوب العرنوص 
، ولم Ikramullah (200  )و  Chaudhryده حبوب العرنوص فً موقعً التجربة واتفقت هذه النتائج مع ما وج

عدد فً  الصنؾ سارة تفوقبٌنما ، وسارة فً موقع الموصل  06 تظهر فروقات معنوٌة بٌن الصنفٌن بحوث 
انخفاض  : ، وسبب3,45بنسبة  06 على عدد حبوب العرنوص للصنؾ بحوث  فً موقع الكلكعرنوص حبوب ال

 وقد ٌرجع ذلك إلى انخفاضاً معنوٌاً فً عدد حبوب العرنوص فً الموقعٌن (الكثافات العالٌة)مسافات الزراعة اي 
وبالتالً انخفاض نسبة اإلخصاب وعدد  ي الكثافات العالٌةؾ الذي لوحظ تباٌن التزامن بٌن التزهٌر الذكري واألنثوي
 Kashiani؛(0 20)وآخرون  Fanadzo؛(0 20)وآخرون Arifالحبوب المتكونة واتفقت هذه النتٌجة مع 

لم ٌظهر والموقعٌن،  فًناؾ معنوٌاً فً هذه الصفة لم ٌؤثر التداخل بٌن حجم البذرة واألص(.  20)وآخرون 



ٌن حجم البذرة ومسافات الزراعة واألصناؾ ومسافات الزراعة والتداخل الثالثً فروقا معنوٌة فً هذه التداخل ب
أكثر وضوحاً من بقٌة العوامل  سافات الزراعة كانضا أن تأثٌر منجد أي من هذه التداخالتو الصفة فً الموقعٌن

 .النباتٌة تالكثافا ربما بسبب انخفاض نسبة اإلخصاب بانخفاض مسافات الزراعة اي بزٌادة المتداخلة معها 
 .  فً عدد حبوب العرنوص بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (7)جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ لبذرةحجم ا
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
 595,62  635,54  4,84 6  572,47 559,63 06 بحوث

 

 

 588,73  632,87  6,77 6 575,95   529,3 سارة

 صؽٌرة
 595,52   646,55  93, 59 580,96 562,63 06 بحوث

 605,28  642,74   639,7  599,59  539,07 سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

  634,20   5,8 6   574,2  544,47 كبٌرة
 

 592, 7 

 600,40  644,64  5,82 6 590,28  550,85 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  637,80  628,24 587,77 9 ,534 06 بحوث
 

597,00 

 595,57  05, 64  603,39  576,7  3 , 56 سارة

 596,29المتوسط العام  أ 639,42 أ 5,82 6 ب582,24 ج547,66 مسافات الزراعةمتوسطات 

 (موقع الكلك)

 كبٌرة
  572,00  3,90 6 586,40 82, 58 505,87 06 بحوث

 

 

  60, 59  645,85  5,48 6  568,32 536,74 سارة

 صؽٌرة
 579,78  658,63 587,60 584,69 488,20 06 بحوث

  599,87  3 ,639  608,30  9 ,606 545,86 سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 629,87 600,94  575,07  3, 52 كبٌرة
 

58 ,80 

 589,82  648,87  597,95  595,44 7,03 5 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  636,26  587,00  583,26 497,04 06 بحوث
 

 ب575,89

 أ 595,73  642,48 89,  6  587,25  30, 54 سارة

  585,8المتوسط العام  أ 639,37 ب599,44 ب585,26 ج7 ,9 5 مسافات الزراعةمتوسطات 

 .:5: و  بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا
 

على دلٌل  :3فً النباتات النامٌة من بذور كبٌرة الحجم بنسبة  تفوق دلٌل الحبوب :غم (/حبة 500وزن ) دليل الحبوب 

على  بٌنما تفوق الصنؾ سارة(  8)الجدول  فقط فً موقع الموصل الحبوب للنباتات النامٌة من بذور صؽٌرة الحجم
 ي صفةسم ؾ30باتات المزروعة بالمسافة الن ، وتفوقت :7,96بنسبة و فقط الكلك موقع معنوٌاً فً  06 الصنؾ بحوث 

سم فً الموقعٌن كلٌهما وقد ٌعزى ذلك 5 ى أدناه فً المسافة إلدلٌل الحبوب حٌن انخفض دلٌل الحبوب فً الموقعٌن فً 
ولم ٌؤثر التداخل بٌن حجم البذرة بٌن النباتات ، ( سم  25و 30)إلى زٌادة صافً التمثٌل الضوئً عند المسافات الكبٌرة 

ن حجم البذرة ومسافات الزراعة بالتداخل بً كما لم ٌتأثر دلٌل الحبوب ،  عٌناؾ فً دلٌل الحبوب فً الموقواألصن
دلٌل الحبوب  بزٌادة مسافات الزراعة بؽض النظر  واألصناؾ ومسافات الزراعة والتداخل الثالثً وبصورة عامة ارتفع

 . عن بقٌة العوامل المتداخلة معها
، ( 9)عنوٌاً فً صفة حاصل حبوب النبات فً الموقعٌن الجدول لم تؤثر أحجام البذور م ( :غم) حاصل حبوب النبات

 فً موقع الكلك فقد تفوق الصنؾ سارة أما، ولم ٌختلؾ الصنفان عن بعضهما معنوٌاً فً هذه الصفة فً موقع الموصل
 فً هذا الموقع بسبب تفوقه فً وزن الحبوب وعددها فً العرنوص ربما : 8,26بنسبة  06 على الصنؾ بحوث 

مقارنة ( سم30و25)عند المسافتٌن  حاصل حبوب النبات معنوٌة فً ، ولوحظ زٌادة(  7و6جدولٌن ال)
فً  النمو المختلفةبٌن النباتات على مصادر  انخفاض التنافس وقد ٌعزى ذلك إلى فً الموقعٌن (سم20و5 )بالمسافات

 Hokmalipour؛ (2008)آخرون و El-Hendawy؛ (2007)واتفقت هذه النتائج مع الطائً  الكثافات المنخفضة

كما لم  نوٌاً فً حاصل حبوب النبات فً الموقعٌن ،، ولم ٌؤثر تداخل حجم البذرة مع األصناؾ مع(  0 20)وآخرون 



معنوٌة فً هذه  ٌن حجم البذرة ومسافات الزراعة واألصناؾ ومسافات الزراعة والتداخل الثالثً فروقاالتداخل ب ٌسبب
سواًء فً  سم30المسافة  وعلى العموم فقد ازداد حاصل حبوب النبات فً الموقعٌن عند، ةالصفة فً موقعً التجرب

مسافات الزراعة نتائج أن تأثٌر عامل ال هذه ٌتضح من ولكال الصنفٌن النباتات الناتجة من البذور الكبٌرة أو الصؽٌرة
  .البذور واألصناؾ فً هذه الصفة  فً صفة حاصل حبوب النبات الفردي اكبر من تأثٌر حجم (الكثافة النباتٌة)
 .ؼم ( حبة500وزن )فً دلٌل الحبوب  بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (8)جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
 04, 4  46,09   43,85   52, 4   32,70  06 بحوث

 
 

 38,82   47,59  43,66   34,86   7 ,29  سارة

 صؽٌرة
 36,69  3 ,40   38,78   37,62   30,25  06 بحوث

 35,03   40,8   36,83  33,94   28,52  سارة
 ×حجم البذرة 
 المسافات

  46,84   43,76   9 ,38   30,93  كبٌرة
 

أ  39,93 
 ب35,86  40,47   37,8  35,78  29,38  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

    ,43  32, 4   39,57  47, 3  06 بحوث
 

 38,87 
 36,92  44,20   40,25  34,39  28,84  سارة

 37,90 المتوسط العام أ  43,66 أب 40,78 ب 36,98 ج 6 ,30  مسافات الزراعةمتوسطات 
 (موقع الكلك)

 كبٌرة
  47,46   52,03  46,35  46,02  45,44  06 بحوث

 
 

  55,67   5 ,59   58,35   53,59  58, 5  سارة

 صؽٌرة
 42,42   48,04  44,63    ,40  36,88  06 بحوث

  57,27  59,92   0 ,60     ,55  53,96  سارة
 ×حجم البذرة 
 المسافات

  55,59  52,35   49,8    48,5  كبٌرة
 

 5 ,57 
 49,85  53,99  52,37   47,6   45,42  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

 50,04  45,49  43,07  6 , 4  06 بحوث
 

 ب44,94 
 أ 56,47   59,54   59,22  54,35   52,77  سارة

  50,7 ط العام المتوسأ  54,79 أب 52,36 ب  48,7 ب 46,97  مسافات الزراعةمتوسطات 
 ( .ؼم)فً حاصل حبوب النبات  بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (9)جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
 70,78   86,57    84,4   65,23   46,93  06 بحوث

 
 

 62,30   88,47  76,69  48,20   35,84  سارة

 صؽٌرة
 7 ,67   8 ,87   69,97  63,44  0 ,48  06 بحوث

 62,67   78,24  73,84  55,73   42,86  سارة
 ×حجم البذرة 
 المسافات

   87,5   80,55  56,72  38, 4  كبٌرة
 

 66,54 
 64,92    82,7   9, 7  59,58   45,48  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

 86,87   9 ,77  64,34    47,5  06 بحوث
 

 68,98 
 62,48  83,36   75,26   97, 5  39,35  سارة

 65,73 المتوسط العام  أ   ,85  أ 76,23  ب5 ,58  ج43,43  مسافات الزراعةمتوسطات 
 (موقع الكلك)

 كبٌرة
 74,38   89,75  68, 8   75,9   8 ,50  06 بحوث

 
 

  99, 8    99,2   95,85  6 ,74   58,75  سارة

 صؽٌرة
  64,8   59, 9  8 ,69   65,74    32,7  06 بحوث

  8 ,85   200,40  73, 9    88,3   60,29  سارة
 ×حجم البذرة 
 المسافات

  94,48   88,77   75,03   54,46  كبٌرة
 

 78, 9 
 74,99   96,00   80,45   77,03   46,50  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  90,67   75,43   70,83   44, 4  06 بحوث
 

 ب69,59 
 أ 83,59    99,8   93,79  23, 8   59,52  سارة

 76,59 المتوسط العام  أ 95,24  أب 84,6  ب76,03  ج50,48  مسافات الزراعةمتوسطات 
 . : بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا



وجود فرق معنوي إلى عدم ( 0 )تشٌر النتائج الواردة فً الجدول ( : هـ/طن)حاصل الحبوب في وحدة المساحة 
 06 الصنفان بحوث  ختلؾلم يو. فً حاصل الحبوب فً النباتات النامٌة من البذور الكبٌرة والصؽٌرة فً الموقعٌن

 فً حاصل الحبوب لكلك فقد تفوق الصنؾ سارةوسارة معنوٌاً فً حاصل الحبوب فً موقع الموصل أما فً موقع ا
بسبب تفوقه فً صفتً وزن حبوب العرنوص وعدد حبوب العرنوص  ربما 06 معنوٌا على الصنؾ بحوث 

فً الموقعٌن  بانخفاض مسافات الزراعة ل الحبوبولوحظ وجود زٌادة معنوٌة طردٌة فً حاص(. 7و6الجدولٌن )
؛ (0 20)وآخرون  Rafiq؛ (0 20)وآخرون  Arif؛ (0 20)وآخرون  Fanadzoواتفقت هذه النتائج مع 

Dahmardeh (20   )بسبب زٌادة عدد النباتات فً  الحبوب بانخفاض مسافات الزراعة حدث أن زٌادة حاصل
التداخل بٌن  ولم ٌسبب. فً الكثافات العالٌة الذي سجل  نبات الفرديوحدة المساحة التً عوضت نقص حاصل ال
مسافات الزراعة  تداخل حجم البذرة مع كما لم ٌؤثر،  ٌنموقعالحجم البذرة واألصناؾ فروقات معنوٌة فً 

 وبصورة عامة ازداد حاصل الحبوب فً واألصناؾ مع مسافات الزراعة والتداخل الثالثً معنوٌا فً هذه الصفة 
 .  بانخفاض المسافات بٌن النباتات( على حد سواء)البذور  كال حجمً وسارة النامٌٌن من 06 الصنفٌن بحوث 

 
 
 
 
 
                            (.         ه/طن)ل الحبوب فً وحدة المساحة فً حاص بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر :(0 )جدولال

 (لموصلاموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
 0,55   8,29  9,84 02,    3,06  06 بحوث

 

 

 9,94  8,38  9,42  9,88 2,07  سارة

 صؽٌرة
 0,36   8,32  9,07 0,90  6 ,3  06 بحوث

 0,07   7,92  9,27  0,38   2,70  سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 8,33  9,63  0,45   2,57  كبٌرة
 

 0,24 

 0,22   2 ,8  7 ,9  0,64   2,93  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

   8,3  9,45  0,96    ,3  06 بحوث
 

 0,46 

 0,00   5 ,8  9,35 3 ,0  2,39  سارة

 0,23 المتوسط العام  د 8,23 ج 9,40 ب 0,54  أ 2,75  الزراعة مسافاتمتوسطات 

 (موقع الكلك)

 كبٌرة
  0,80   8,43  9,69  73,    3,35  06 بحوث

 

 

  26,    8,85  0,46   6,     ,4  سارة

 صؽٌرة
 0,09   8,52  9,02  05,    80,   06 بحوث

  48,     8,9 0,23  2,55   4,25  سارة

 ×م البذرة حج
 المسافات

  8,64  0,07   67,   3,73  كبٌرة
 

  ,03 

 0,79   8,7  9,62  80,   3,02  صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  8,47  9,36  39,   2,57  06 بحوث
 

 ب 0,45 

 أ 37,    8,88  0,34  2,08  8 ,4  سارة

  0,9 المتوسط العام  د 8,68 ج 9,85 ب 74,   أ 3,38  مسافات الزراعةمتوسطات 

 . : بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا

(   )الجدول  البذور فً صفة الحاصل الحٌوي فً موقعً الدراسة لم تؤثر أحجام ( :هـ/طن) الحاصل الحيوي 
وجود زٌادة  طردٌة معنوٌة قط ، ولوحظ واختلفت األصناؾ عن بعضها معنوٌاً فً هذه الصفة فً موقع الموصل ؾ



الذي ٌؤدي إلى  زٌادة عدد النباتات فً الحاصل الحٌوي بانخفاض مسافات الزراعة فً الموقعٌن ٌعزى ذلك إلى
 Gulفً الكثافات العالٌة واتفقت هذه النتائج مع دراسة زٌادة مجموع الحاصل الحٌوي

تداخل حجم ب لم ٌتأثر الحاصل الحٌوي.(0 20) رونوآخ Arif؛(2009)وآخرون  Amanullah؛(2009)وآخرون
النامً من البذور  06 رة مع األصناؾ فً موقع الموصل بٌنما انخفض الحاصل الحٌوي للصنؾ   بحوث البذ

البـذرة مع مسافات الزراعة واألصناؾ مع  مـتداخل حج الصؽٌرة فً موقع الكلك عن بقٌة التداخالت ، ولم ٌؤثر
فً موقع الكلك فقط  التداخل الثالثً فروقات معنوٌة ببـوس ،وٌـا فـً هذه الصـفة فـً الموقعٌنمسافات الزراعة معن

النامً من البذور الكبٌرة والصنؾ سارة النامً من البذور  06 إذ سجل أعلى حاصل حٌوي فً الصنؾ بحوث 
ي كال الصنفٌن النامٌٌن من ؾ عام فقد ازداد الحاصل الحٌوي وبشكل، سم بٌن النباتات5 الصؽٌرة عند المسافة 

 .  بانخفاض المسافة بٌن النباتات البذور الكبٌرة والصؽٌرة
 .  (ه/ طن)فً الحاصل الحٌوي  بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (  )جدولال

 (الموصلموقع )

 األصناؾ حجم البذرة
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
  3 ,23  3 ,9  94, 2  23,79  27,68 06 بحوث

 

 

 20,77  7,87   9,72  9 , 2 24,30 سارة

 صؽٌرة
  23,26  9,53   9,74  6 ,24  29,62 06 بحوث

  84, 2  7,70   3 ,20  22,62   26,9 سارة

 ×حجم البذرة 
 مسافاتال

 8,50   20,83  22,49 25,99 كبٌرة
 

2 ,95 

 22,55   8,6   9,93   23,39 28,26 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  9,33   20,84  23,98 28,65 06 بحوث
 

 أ 23,20

 ب 30, 2  7,78  9,92   90, 2  25,60 سارة

 22,25وسط العام المت د 8,56  ج 20,38 ب22,94 أ 2 ,27 مسافات الزراعةمتوسطات 

 (موقع الكلك)  

 كبٌرة
 أ 24,58 و 9,44  ه و58, 2 جب 26,84 أ 30,47 06 بحوث

 

 

 بأ24,08 ه و8 ,20 د ه22,43 ج د24,94 بأ28,77 سارة

 صؽٌرة
 ب 22,97 ه و 9,6  ه و20,96 ج د24,99 جب26,34 06 بحوث

 أ24,65 ه و20,00 ه و48, 2 جب 26,75 أ 30,38 سارة

 ×م البذرة حج
 المسافات

   9,8   22,00  25,89 29,62 كبٌرة
 

24,33 

  23,8 9,80   22, 2  25,87 28,36 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

 9,52   27, 2   25,9 28,40 06 بحوث
 

23,78 

 24,36  20,09  95, 2 25,85 29,57 سارة

 24,07المتوسط العام  د  9,8  ج  6, 2 ب25,88 أ 28,99 مسافات الزراعةمتوسطات 

 .:5: و  بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا

فً صفة  فقط تفوق النباتات الناتجة من البذور الكبٌرة فً موقع الموصل( 2 )تبٌن نتائج الجدول  :دليل الحصاد ٪ 
وتفوق الصنؾ سارة معنوٌا فً صفة دلٌل الحصاد على  معنوٌة ،أما فً موقع الكلك فلم تكن الفروقات دلٌل الحصاد 

دلٌل الحصاد بتباٌن مسافات الزراعة فً موقع الموصل فقط إذ ازداد تأثر و،  فً الموقعٌن   06 الصنؾ بحوث 
 لم ٌؤثر سم بٌن النباتات ،5 دلٌل الحصاد بانخفاض مسافات الزراعة ولوحظ أعلى دلٌل حصاد عند المسافة 

وبشكل عام فقد ازداد دلٌل الحصاد فً ، فً هذه الصفة فً الموقعٌن ل بٌن حجم البذرة واألصناؾ  معنوٌاخالتدا
بٌن حجم  تداخلالظهر لم  يالصنؾ سارة النامً من البذور الكبٌرة أو الصؽٌرة مقارنة مع بقٌة التداخالت ، كما 

مع فروقا معنوٌة فً هذه الصفة  اخل الثالثًالبذرة مع مسافات الزراعة واألصناؾ مع مسافات الزراعة والتد
سم أعطى اكبر دلٌل حصاد فً 5 مالحظة أن الصنؾ سارة النامً من البذور الكبٌرة فً الموقعٌن وعند المسافة 

 .الموقعٌن 



 . :فً دلٌل الحصاد  بٌنهم والتداخالت واألصناؾ ومسافات الزراعة حجم البذرةتأثٌر : (2 )جدولال
 (الموصلموقع )

 األصناؾ جم البذرةح
بذرة  ال حجم (سم)مسافات الزراعة 

× 
 صناؾاأل

متوسطات 
 حجم البذرة

متوسطات 
 30 25 20 5  ألصناؾا

 كبٌرة
  45,43  43,36 44,84  46,33  47,20 06 بحوث

 

 

  47,76   47,0  47,79  46,65  49,59 سارة

 صؽٌرة
  44,45  42,58 45,43 8 ,45 44,60 06 بحوث

  45,95 44,80  46,07 45,78  5 ,47 سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 8 ,45   46,3  46,49  48,40 كبٌرة
 

 أ 46,59

 ب 45,20  43,69 45,75 45,48 45,87 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  42,97 3 ,45  45,75  45,89 06 بحوث
 

 ب 44,94

 أ 46,85  45,90  46,93   46,2  48,37 سارة

 45,90المتوسط العام  ب 44,44 أب46,03 أب45,98 أ 3 ,47 مسافات الزراعةمتوسطات 

 (موقع الكلك)

 كبٌرة
  43,93 43,34   44,9 43,69 43,77 06 بحوث

 

 

  46,56  43,90  46,64   46,6  49,07 سارة

 صؽٌرة
  43,89 43,43  3 ,43 4 ,44  44,86 06 بحوث

 46,55  44,5  47,72  47,0  46,97 سارة

 ×حجم البذرة 
 المسافات

 43,62 45,77 5 ,45 46,42 كبٌرة
 

45,24 

 45,22 43,97 45,42 45,58 45,92 صؽٌرة

 ×األصناؾ 
 المسافات

  43,38 44,02 43,92 44,32 06 بحوث
 

 ب  43,9

 أ 46,55  44,2 8 ,47   46,8 48,02 سارة

 45,23المتوسط العام   43,80  45,60  45,37  7 ,46 مسافات الزراعةمتوسطات 

 .:5: و  بعضها عند مستوى احتمال  عن األرقام التً تحمل الحرؾ نفسه ال تختلؾ معنوٌا

بشكل عام لوحظ تفوق المتوسطات العامة لصفة الحاصل ومكوناته فً موقع الكلك وقد  :االستنتاجات والتوصيات
فً هذا الموقع إلى ضعؾ مثٌالتها فً موقع الموصل وتأثٌرها االٌجابً فً  ٌكون ذلك بسبب ارتفاع الرطوبة النسبٌة

تقلٌل النتح والتبخر وتقلٌل وطأة أثار الشد المائً والحراري وبالتالً زٌادة صافً التمثٌل الضوئً وانعكاس ذلك 
من عمر النبات فقد خاصة فً المراحل النهائٌة  ألحجام البذور على الحاصل ومكوناته ، ولم ٌالحظ  تأثٌر واضح

وبالنظر ،  لكال الصنفٌنتقارب حاصل الحبوب فً النباتات النامٌة من البذور الكبٌرة والبذور الصؽٌرة و لوحظ 
 2,42بحدود  ولتحقٌق وفرة فً معدل البذار المختلفٌن من البذور الحجمٌن لتقارب حاصل حبوب النباتات النامٌة من

وفً الوقت ذاته نؤكد فضل استخدام البذور الصؽٌرة الحجم بذور الصؽٌرة لذا نتقرٌبا عند استخدام ال هكتار/ كؽم
  .لحقل تحقٌق نمو متوازن للنباتات فً ال على زراعة بذور متجانسة األحجام
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Crops Dep.College of Agri. Mosul University 
 

ABSTRACT 
   A field experiment was carried out in the growing season 2010 at two locations 

(Mosul and Kalak) , to study the effect of seed size (large and small) on the yield and 

yield components of two Zea mays varieties (buhouth-106 and Sara) using four planting 

spaces within rows (15,20,25,30 cm.). The experiment was set out as with three 



replications in RCBD design. The results illustrated that there were no significant 

differences between plants grown from large or small seeds in most of the yield and 

yield components characters. An except was found for harvest index (HI) and seed 

index for plants grown from large seed at Mosul location only. Sara Variety was 

superior in most yield characters at Kalak location and in (HI) at two locations. While 

Buhouth-106 was superior in the biological yield at Mosul location only ,It was 

observed that the ear weight, grain weight , No. of grain /ear, 500- grain weight and 

plant grain yield were increased at 30 cm. plant space at two locations. While grain 

yield (ton/ha), Biological yield and (HI) were increased at 15 cm. plant space at two 

locations .The second order interaction did not show a significant differences in most 

yield characters. The study clarify that the effect  of seed size restricted in emergence 

and seedling stages only while plant density and varieties affected strongly in later 

growth stages . 
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